
Referat fra GMU-mødet i søndags den 25.11.2012. 
 
Tilstede: Helene, Janne, Sif og Povl 
 
1. Husdyrudvalget 
- Marianne fra H-udv. var på besøg, for at snakke om dyrehold. Specielt lammene har der været 
snak om i sommers, fordi nogen en overgang væltede deres vand. Men dyrene får tilsyn, foder og 
frisk vand hver dag, så de har det godt. Det kunne være fint med en stente, så man kan komme ind i 
folden. Vandtruget kunne måske også etableres anderledes. Vi skriver i Hyldeposten om, hvordan 
det foregår i det lille laug og oplyser, at man kan komme på venteliste. Det vil være godt at få en 
lamineret A4-informationstavle op igen ved folden. Fint at H-udv. har taget ”lammene op”, når der 
har været snakket om dem. 
- Vi kom også rundt om høns og lægger op til at lave et offentligt ”hønsemøde”, gerne sammen med 
Agenda Centeret – Marianne har bolden. 
 
2. Evaluering af affaldsundersøgelsen. 
- Der kom 86 besvarelser. Mange med gode supplerende bemærkninger, hvor af vi går videre med 
nogen. 
- Der er meget nær total opbakning til Genbrugsgården. 
- Der var forslag om at genbrugsgården har åbent forskudt af cafeen (dvs. om onsdagen i stedet). 
Det afgør klunserne, men det vurderes ikke at være et generelt problem. 
- Klunserne er tilbudt at komme på et konflikthåndteringskursus (via Agenda Centeret), så de kan få 
redskaber til at håndtere eventuelle særlige situationer. 
- Vi vil gerne kunne tilbyde mere og bedre plads til Direkte Genbrug, men det er nok urealistisk på 
denne side af en Helhedsplan. Janne tager dog initiativ til at oprette et ”bytte-marked” på Facebook. 
Hun snakker med Hyldeposten og Facebook administratoren. 
- Genbrugsgården trænger til et løft, men igen bliver det næppe på denne side af Helhedsplanen. 
- Hyldeboerne er klart overvejende for, at vi sender vores organiske affald til central bioforgasning. 
Vi tilbyder os derfor som forsøgsområde til kommunen, hvis der skulle være brug for et sådan. 
- Der er meget stor tilfredshed med den nye papir og glas ordning. Praktiske ting med indkast og 
låger har vi snakket med driften om løsninger på. 
- God ide med batteribokse i Øerne. Den arbejder vi videre på. I boksene skal man også kunne 
aflevere småt elektronik (mobiler mm.). Sif surfer lidt på afsætning af mobiler, og Povl sender 
hende en artikel om det. 
- Der er stort ønske om at kunne komme af med pap 24/7. Vi aftaler med driften, at der skal en 
papcontainer ind i tre-kanten ved Genbrugsgården. Der skal skilte op. Og i øvrigt piller Driften 
døren af ind til trekanten, så der ikke er så skummelt. 
- Der er generelt meget stor tilfredshed med informationsnivauet. 
- Kun en svarede nej til at vide at diverse storskrald skal på Genbrugsgården. 
 
3. Lys i affaldsøer og Materialegården 
- Der er kommet en beboerhenvendelse om mere lys ved Materialegården. Vi mener ikke, der er 
noget stort ekstra lysbehov. 
 
4. Fyldte glas og papircontainere. 
- De hårdest ”belastede” er Tingstræderne, Færgeslippen og Åleslippen. Efter aftale med Driften 
informerer vi om det og opfordrer folk til at bruge de andre. Når døren kommer af øen ved 
Genbrugsgården bliver den måske også lidt mere ”synlig”. 



 
5. LBF 
Der har været møde med LandsByggeFonden. De kom ikke med mange tilsagn, flere ting skal 
undersøges yderligere, men der er håb.. 
 
6. Valg til UAU 
- GMU springer over i denne omgang og besætter altså ikke vores plads i UAU. 
 
7. Græskar dyrkning 
- Janne vil gerne lave græskardyrkning med ungerne. God ide! Vi ser, hvor mange der melder sig, 
hvor mange af dem der kan have græskarene hjemme i haven, holder en tredjedel af Povls have i 
reserve til udplantning, og spørger de andre havefolk, om de evt. også vil lægge jord til – der er ikke 
ledige haver for tiden. 
 
8. NytårsKluns 
- Tjansen har Helene, Janne og Povl 
 
9. Vores målsætninger 
- Spørgsmålet er om vi kan omsætte vores 5-års målsætninger til noget mere nærværende, 
håndterbart, forståeligt, end at vi skal ”ligge i Top 2” i kommunens grønne regnskab, hvad angår 
vand (osv.). Sif kigger på tekst / visualisering. 
- Vi starter med at informere om varme i næste Hyldepost.  
 

Ref. Povl M. 


